
  

 
 

13 april 2022 
 

AGENDA 
 

13 april   Paasviering 

14 april    Studiedag Tabijnbreed, gehele kindcentrum gesloten 

15 april   Goede Vrijdag, gehele kindcentrum gesloten 

16 april   Scholenhandbaltoernooi 

18 april   Tweede Paasdag, gehele kindcentrum gesloten 

19 april   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

20 april   Groepen 1-2B en C naar de kinderboerderij (ieder aparte tijd) 

20 en 21 april   Groep 8 Eindtoets 

21 april   Muziek Inspiratielessen 

22 april   Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

  8 mei    Moederdag 

10 mei    Groepen 7 en 8 gastles Split the Risk (afleiding in het verkeer) 

11 mei    Hoofdluiscontrole 

12 mei    Muziek Inspiratielessen  

13 mei    Leerlingenraadvergadering 

19 mei    Praktisch fietsexamen groep 7 

23 mei    Groep 8 voorlichting Leerrecht 

24 en 25 mei   Schoolfotograaf 

25 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

26 mei    Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum gesloten 

27 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij, opvang open. 

30 mei    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

   1 juni   Groepen 3 en 4 schoolreisje 

   1 juni   Schoolzwemkampioenschappen  

   3 juni   Groepen 5 t/m 8 techniekochtend 

   6 juni   Tweede Pinksterdag, gehele kindcentrum gesloten 

   7 juni   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

   9 juni   Muziek Inspiratielessen 

13 juni    Start toetsweken 

14 juni    Groepen 7 en 8 gastlessen Zeebenen in de klas 

19 juni    Vaderdag 

21 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

23 juni    Muziek Inspiratielessen 

27 juni    Studiedag onderwijsgroepen, opvang open 

28 juni    Tabijn-muziek-event School op Stelten 

29 juni    Groepen 1 en 2 sportdag 

 

WIST U DAT….. 
 

• Groep 1-2A afgelopen vrijdag naar de kinderboerderij is geweest 

• De kinderen heel veel hebben geleerd, gedaan en geroken 

• Ze bijvoorbeeld op een heuse trekker konden zitten en ezeltjes mochten aaien 



• Gisteren groepen 7 en 8 naar musea in Amsterdam zouden gaan 

• De groepen tevergeefs op de bus wachtten 

• De chauffeur helaas was vergeten dat hij de kinderen naar Amsterdam zou rijden 

• We hopen dat we het bezoek aan de musea nu kunnen inhalen 

• We alleemaal heel verdrietig waren dat het niet doorging! 

• We vandaag met elkaar de Paasviering hebben   

• We dit in de bouwen samen vieren, in de zaal 

• Het heel fijn is om samen te kunnen zingen en luisteren naar het Paasverhaal! 

• We vandaag ook samen hebben ontbeten 

• Dit heel gezellig en lekker was! 

• De kinderen natuurlijk ook nog naar chocolade-eieren mogen zoeken 

• We benieuwd zijn wie dit heel goed kan! 

• Morgen een Tabijnbrede studiedag is 

• Daarom alle Tabijnscholen en kindcentra gesloten zijn 

• Zaterdag het scholenhandbaltoernooi plaatsvindt 

• We trots zijn dat er één team van onze school aan meedoet! 

• Het een gemengd team is van leerlingen van de groepen 5 en 6 

• We hen alvast heel veel succes wensen! 

• Dinsdag 19 april de onderbouwgroepen 1 t/m 4 een roostervrije dag hebben 

• Meester Roy een lekkende pen bij een inschrijfformulier aan de deur had gehangen 

• Vervolgens de hele gang van groep 4 en 5 onder de inktvlekken zit 

• Hij graag tips ontvangt hoe hij de vloer weer schoon kan krijgen  

• We hopen dat er grootmoeders zijn met een echte ‘grootmoeders-tip’! 

• We anders hopen dat meester Roy een goede WA-verzekering heeft       

• Vandaag de kaartverkoop van het kindergala plaatsvindt in de hal bij de hoofdingang 

• De kaartjes 1 euro per stuk kosten 

• Er ook betaald kan worden via QR-code! 

• We iedereen tenslotte hele fijne, gezegende Paasdagen wensen! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

14 april Ties, groep 8 

17 april Rosalie, groep 5 

17 april Mijntje, groep 6 

17 april Nick, groep 8 

18 april Timon, groep 5 

18 april Lynn, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Sophie in de peutergroep 

Otis in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

 



KINDERPRAAT 
 

- Een kleuter tegen juf Annemiek: “Juf! Kunt u al schrijven??” 

- Leerling van groep 3 fluisterend tegen juf Caroline: “Ik weet hoe Jezus van zijn 

achternaam heet: Christus”. 

- Juf verstaat een kleuter niet helemaal goed. Andere kleuter: “Ik weet wel wat hij zegt, hij 

moet naar de wc”.  

Juf zegt dat het meisje hem waarschijnlijk beter verstaat omdat zij een jong zusje heeft.  

“Nee hoor”, is de reactie, “mijn zusje praat Nederlands”. (De kleuter ook) 

- Kleuter kijkt in de bak met de kikkervisjes en zegt: ‘Juf, we hebben er toch wc-water 

ingegooid!’(Slootwater).  

- Tijdens het fruit-eten bij de BSO: 

Leerling: “Ik heb een bult bij mijn oorbel” Andere leerling: “Dan heb je gaat-ontsteking”. 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Privénummers en reacties onder kantooruren 

Met regelmaat ontvangen medewerkers een app/sms/telefoontje via hun privé mobiele 

nummer, met werkgebonden vragen/opmerkingen. Wij willen u dringend verzoeken dit niet te 

doen, en de gebruikelijke telefoonnummers en mailadressen van ons kindcentrum te 

gebruiken. 

Tevens willen wij u erop wijzen dat vragen/opmerkingen en aanvragen/wijzigingen voor de 

opvang niet worden gelezen en/of beantwoord tussen 17.00 - 8.00 uur. Een spoedaanvraag 

voor peuteropvang/BSO die in de avond wordt aangevraagd, zal pas de volgende ochtend 

worden beantwoord. 
 

Kindcentrum-orkest 

Ons eigen kindcentrum-orkest gaat binnenkort 

beginnen met oefenen! Onder de geweldige 

begeleiding van Betty Bakker zal iedere donderdag 

vanaf 15.30-16.00 uur geoefend worden. Speel je een 

instrument en wil je ook in dit fantastische orkest? 

Meld je aan via mozaiek@tabijn.nl . Het wordt heel 

leuk!!!  

 

 

KONINGSSPELEN 22  APRIL 2022 
 

Dit jaar doen we weer mee aan de Koningsspelen, hier hebben we veel zin in! 

Deze dag gaan we o.a. naar de officiële opening van de Koningsspelen kijken, lopen we een 

sponsorloop en krijgen we een lunch aangeboden. Deze lunch is eigenlijk een ontbijt, maar 

omdat we niet altijd op tijd klaar zijn voor de opening, doen we het nu als lunch. Ook voor de 

onderbouwgroepen die om 12.30 uit zijn - zij eten de lunch voor 12.30 uur. 

Voor de sponsorloop mochten de kinderen van de leerlingenraad dit jaar een keuze maken 

voor een goed doel. Zij hebben hier met elkaar serieus over nagedacht en wilden graag geld 

ophalen voor Oekraïne en voor KIKA. Van het totale bedrag dat we ophalen gaat 75% naar 

Oekraïne en 25% naar KIKA. 

De kleuters zullen 10 minuten rondjes lopen rond de school. Groepen 3 t/m 8 lopen  

15 minuten rondjes op het veldje bij de Mayersloot. U bent natuurlijk van harte welkom om 

de kinderen aan te moedigen! 

De kinderen hebben een sponsorformulier mee naar huis gekregen. 

mailto:mozaiek@tabijn.nl


Indien u uw kind wilt sponsoren, kunt u op het formulier aangeven of u per rondje wilt 

sponsoren met een eventueel maximaal bedrag. U heeft ook de mogelijkheid om een vast 

bedrag te sponsoren. 

Wilt u deze dag helpen bij de sponsorloop op school of op het veld? Geeft u zich dan op door 

te mailen naar mozaiek@tabijn.nl  Alvast bedankt!  

 

 

KONINGSDAG (ingezonden) 
 

Beste kinderen, 

 

Nog een paar weken, dan vieren we Koningsdag! 

 

We nodigen jullie van harte uit om naar het spetterende kindergala te komen op dinsdag 26 

april, in de feesttent op het Havenplein.   

(onderbouw aanvang 18:00 uur en eindigt 18:45 uur, bovenbouw aanvang 19:00 uur en 

eindigt 19:45) 

 

Ben je er bij? Ga je verkleden in het thema ‘Beroepen – worden wat je wilt’ ! Heb je de 

mooiste outfit? Dan win je een mooie prijs! 

 

De avond belooft superleuk te worden, met de Nicky & Willy Show…Willy en Nicky, een 

duo dat hilarische, interactieve, doldwaze, magische en wonderlijke theatervoorstellingen 

geeft.  

 

Kaartverkoop zal zijn op woensdag 13 april, direct na 

schooltijd in de hal bij de hoofdingang van school. Een 

kaartje kost 1 euro. 

 

Tot ziens!  

Met een vrolijke groet vanuit Stichting Oranje Activiteiten 

Broek op Langedijk  
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